
 

 

ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

                                                              Elcivane Gomes Barbosa da Silva1 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo mostrar a importância da arte na educação infantil e o 
modo de aplicação nas instituições educacionais tanto públicas como privadas, 
baseando-se nos seguintes autores: Barbosa (1998) que fez um paralelo do antes e 
depois da arte no Brasil e o modo como ela vem sendo aplicada na vida dos 
educandos brasileiros, defendendo a inclusão da arte no currículo escolar com mais 
compromisso e responsabilidade por parte dos professores, fazendo com que o 
aluno possa aprender através da arte e valorizar a livre expressão, possibilitando  
um desenvolvimento prazeroso e criativo. A escola é o principal mediador e a 
aprendizagem, o aluno passa a entender uma obra de arte e extrair dela o seu real 
sentido. Contudo, toda disciplina pode ser ensinada de forma artística sem perder 
seu prestígio e objetivo, porque não existe arte-educação sem conteúdo. Para 
Pocher (1973), educar com arte é um ato desafiador, ela está sempre nos degraus 
mais baixos, em que o aluno se dedica a arte só quando não há mais nenhuma 
atividade para fazer na escola. Diante deste descaso busco responder perguntas  
frequentes entre os educadores, dúvidas de como ensinar sem perder o objetivo 
planejado, e o que extrair de um desenho, e até que ponto a liberdade deve ser 
dada para que a criança use seus trabalhos, habilidades manuais e artísticas. 
Concluímos então que a arte na educação, ainda é um desafio para professores e 
alunos que buscam a resposta para ensino e aprendizagem empolgante, motivadora 
e sem censura. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de arte educação pretende analisar e refletir sobre a 

necessidade do ensino da arte no desenvolvimento da criança. E como incluir e 

valorizar a arte no currículo escolar? Tendo como objetivo principal ressaltar a 

importância da arte na educação infantil, para que através dele possa-se: conhecer 

a história da arte no Brasil, identificar na arte o desenvolvimento infantil, e promover 

um aprendizado com liberdade de expressão. Tendo como incentivo elaborador o 
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desejo de tornar o aprendizado infantil prazeroso e criativo, saindo do tradicional que 

muitas vezes não estimula a criatividade do aluno, e não leva a criança a se 

expressar de forma livre. O que o impossibilitará ter uma visão de mundo mais 

ampla e aprofundada. Elaborar este trabalho foi um grande desafio para poder me 

aprofundar ainda mais na importância da arte no educar. Por este motivo pretendo 

no decorrer desse trabalho, mostrar a importância da arte na educação infantil.  

Esta pesquisa de cunho bibliográfico foi fundamentada a partir dos seguintes 

teóricos: Barbosa (1998); Pocher (1973); Batista (2006); segundo matos (2002) a 

pesquisa bibliográfica é realizada a partir de uma coletânea já analisada e publicada 

por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, dissertações, 

páginas da web, sites etc. 

Faremos uma abordagem sobre o ensino da arte na escola como forma de 

expressão, mostrando sua concepção educacional que utiliza métodos para 

desenvolver a expressão e criatividade, trazendo uma valorização da arte no 

desenvolvimento espontâneo da criança a través da expressão, garantindo aos 

alunos uma convivência com aspectos técnicos, inventivos, representacionais como: 

música, arte visuais, desenho, teatro, dança e arte-individuais. Cabendo ao 

professor atuar em sala de aula convicto do que é educar para poder avaliar e 

compreender as suas releituras e propostas em arte.  

 

1. ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  Segundo os PCNs, a Arte de cada cultura revela o modo de perceber, 

sentir e articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relação 

entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e os demais 

sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das 

questões sociais. 

Tendo como ponto principal que a infância é o momento das descobertas, das 

aventuras e fantasias onde o olhar da criança pode ser estimulado. Portanto o 

estimo a criatividade, a pesquisa e a criação farão com que a criança valorize e 

perceba os hábitos, costumes e o modo de pensar e agir de outros povos e raças. 

A criança entra no campo imaginário através do desenho. Professores 

precisam atentar para a individualidade de cada aluno, considerando cada fase do 



 

 

desenvolvimento artístico de cada um, pois a expressão gráfica varia de açodo com 

a idade, meio, os estímulos e vivencias próprias. 

O processo de construção na infância se dá de forma mais 
agradável, divertida e integrada através da valorização do brincar, 
contribuindo com o desenvolvimento de sua sensibilidade. As 
atividades lúdicas auxiliam diretamente no desenvolvimento de sua 
expressão, nas relações afetivas com o mundo, com as pessoas e 
com os objetos. (BARRADAS, 2009, p. 23). 

O ato de desenhar manifesto o impulso de possibilidades para uma 

caminhada pelo imaginário desenvolvendo a criança num contexto social 

organizando suas ideias para que invente, crie, construa uma nova linguagem e uma 

nova leitura de mundo. 

A proposta de criar nos indivíduos não só aptidão artística especifica, mas um 

desenvolvimento global da personalidade das formas mais variadas possíveis de 

atividades expressivas, criativas e sensibilizadoras.   

A fundamentação da arte na educação infantil se dá através dos valores do 

meio ambiente e qualidade de vida. Entretanto devemos entender a totalidade dos 

valores sensíveis de uma visão global da vida que são objetos naturais e artificiais, 

estímulos sensoriais, formas, cores, cheiros, sabores, movimentos, ruídos, 

justaposição e superposição das qualidades percebidas através das quais o espaço 

se acha ocupado e ritmado, modulando, diferenciando e determinado como espaço 

familiar para quem o habita. 

[...] do mesmo modo como a formação das sensibilidades nada tem a 
ver com uma exasperação do lado sensitivo, pode-se dizer que o 
papel das atividades estéticas na aprendizagem no meio ambiente 
consiste em dar ênfase aos aspectos mais diretamente sensoriais e 
sensíveis. (PORCHER, 1973, p. 28).  

Uma alfabetização estética pode sem dúvida conduzir a uma sensibilização 

tecnológica, ou seja, compreensão dos objetos a partir da relação forma-estrutura-

função, tal analise tecnológica podendo aparecer como um equivalente da antiga 

explicação dos textos. Produzindo então uma formação arquitetônica no sentido 

mais amplo. 

Os parâmetros curriculares (1997) diz que a disciplina de artes faz uma 

discussão do pensamento artístico valorizando aspectos voltados ao 

desenvolvimento da imaginação, criatividade, reflexão, sensibilidade, percepção. Ele 



 

 

também promove liberdade de expressão. O valor que é dado pela arte aos 

conhecimentos prévios do aluno dando-lhe a oportunidade de organizar-se e expor 

suas próprias ideias. A visão que o aluno passa a ter do mundo se diferencia da 

anterior a arte, onde desenvolve sua habilidade, ver e interpretar uma obra de arte. 

 

1.1 A criança e seu desenvolvimento através da arte 

 

Analisando os parâmetros curriculares nacionais (1997) nota-se que a 

disciplina de Artes discute o processo e a evolução do pensamento artístico, levando 

a valorizar as experiências das pessoas. Durante este processo o aluno terá 

capacidade de progredir em vários aspectos, aspectos esses voltados ao 

desenvolvimento da imaginação, criatividade, reflexão, sensibilidade, percepção. A 

liberdade de expressão é promovida, a valorização que arte dá a leitura e os 

conhecimentos a cumulados dentro e fora da escola, tendo oportunidade de 

organizar e expor suas próprias ideias. A arte proporciona ao aluno uma ampla visão 

de mundo, além, ainda, de desenvolver sua habilidade para ver, e interpretar, ao 

invés de simplesmente olhar as qualidades que aparentemente a obra de arte 

apresenta. 

O aluno terá então uma maior facilidade para compreender o real significado 

da obra não ficando preso a dados insignificantes tentando buscar fatos 

verdadeiramente relacionamentos há seu tempo e lugar. 

Há escolas que, inclui no currículo a disciplina de artes e pensam estar 

resolvendo problema de desenvolvimento criativo da criança, colocando sobre arte a 

responsabilidade da educação criativa, que deveria ser responsabilidade de todas as 

disciplinas e de todos os professores. 

O ato criativo, inclusive, dá-se muito mais nível do sentir do que do 
“sensibilizar”. Melhor dizendo: ao criar ocorre uma movimentação de 
nossos sentimentos, que vão sendo confrontados, aproximados para 
posteriormente serem simbolizados, transformados em formas que 
ofereçam a razão do pensamento (notem que é frequente o fato de 
nossas palavras não conseguirem acompanhar o ritmo de nossas 
ideias). Isto é vai se articulando ideias que estão no nível do “sentir” 
para depois elas serem relatadas. (DUARTE JUNIOR apud BATISTA 
1991 p. 53). 

 



 

 

O desenvolvimento criativo tem o papel de eliminar a ansiedade, podemos 

então dizer que a arte no geral em relação do desenvolvimento específico da 

criatividade, representa um auxiliar completamente independente do método 

utilizado. A arte é um instrumento auxiliar, exigindo, ou seja, é o caminho 

estimulador específico em direção ao processo de evolução da criatividade.  

Barbosa (1995) comenta em sua obra Teoria e Prática da Educação Artística 

que a arte além de desenvolver a criatividade, percepção, imaginação, tem como 

pressuposto organizar os sentimentos das crianças de uma forma que possibilite 

não apenas o fazer artístico, mas também o contato com obra de arte adulta, 

permitindo interpretações das imagens.  

A arte é cognição, o ensino realizado através da arte utiliza-se de todos os 

processos envolvidos na cognição. A arte desenvolve a capacidade cognitiva da 

criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor aluno em outras 

disciplinas. 

Arte é em seu significado mais geral, todo conjunto de regras 
capazes de dirigir uma atividade humana qualquer. Era nesse 
sentido que Platão falava da arte, por isso, não estabeleceu distinção 
entre arte e ciência, arte, para Platão, é a arte do raciocínio, como 
própria filosofia do seu grau mais alto, isto é, a dialética, arte á 
poesia, embora seja indispensável à inspiração delirante 
(ABBAGNANO,1999, p.81) 

Geralmente a arte na escola, tem sido somente “desenhar”, mas não é 

somente isso, vai muito mais além do desenhar, arte é poesia, teatro, música, dança 

desenvolvimento das habilidades, ampliação da capacidade de criar e produzir, 

enfim arte é uma representação da experiência estética individual podendo contribuir 

imensamente para o desenvolvimento da criança, pois é a interação com seu meio 

que se inicia a aprendizagem. A arte inicia-se quando o sentido s da criança 

estabelece seu primeiro contato com o ambiente e ela reage a essas experiências 

sensórias. Tocar, cheirar, ver, manipular, saborear, escutar, enfim qualquer método 

de perceber o meio e reagir contar ele é de fato, a base essencial para produção de 

formas artísticas. 

 1.2 Crianças e o desenvolvimento criativo através da arte 

 



 

 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento 
artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido as 
experiências das pessoas: por meio dele, o aluno amplia a 
sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação (BRASIL, 
1997, p.15). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) a disciplina de Artes 

discute o processo de evolução do pensamento artístico, valorizando as 

experiências das pessoas. No decorrer deste processo a criança terá a capacidade 

de progredir em vários aspectos voltados ao desenvolvimento da imaginação, 

criatividade, reflexão, sensibilidade, percepção. Ele também promove liberdade de 

expressão, pois como a área do conhecimento valoriza a leitura e conceitos eu o 

aluno acumula mesmo fora da sala de aula, tendo oportunidade de organizar e expor 

suas próprias ideias. A arte proporciona ao aluno uma ampla visão de mundo, além 

de desenvolver sua habilidade para ver, dando ao aluno a oportunidade de 

interpretar, ao invés de simplesmente olhar as qualidades que aparentemente a obra 

de arte apresenta. Oportunizando ao aluno a facilidade de compreender o real 

significado da obra não ficando preso a dados insignificantes tentando buscar fatos 

verdadeiramente relacionados a seu tempo e lugar. 

A criatividade aplica-se muito em nível do sentir do que simbolizar. O ato de 

criação ocorre durante a movimentação dos nossos sentimentos, que vão sendo 

confrontados, aproximados, fundidos, para depois serem simbolizados, modificados 

para que se ofereçam a razão, ao pensamento. (Podemos observar que as nossas 

palavras não acompanham o ritmo de nossas ideias), ou seja, vão se articulando as 

ideias que estão no nível do sentir, para que depois elas sejam transmitidas.  

A arte é de grande importância para o desenvolvimento da criatividade ela 

desempenha o papel de eliminar a ansiedade, pode-se dizer que geralmente, que 

arte em relação ao desenvolvimento específico na criatividade, representa um 

auxiliar que complementa independentemente do método utilizado.  Dessa maneira 

arte será sempre considerada um instrumento auxiliar, exigindo então uma 

estimulação específica que o leve em direção da evolução da criatividade. 

 De acordo com Barbosa (1995) comenta em sua obra Teoria e Prática da 

Educação Artística que a arte além de desenvolver a criatividade, percepção, 

imaginação, tem como pressuposto organizar os sentimentos das crianças de uma 

forma que possibilite não apenas o fazer artístico, mas também o contato com obra 

de arte adulta, permitindo interpretações das imagens. 



 

 

A arte não é apenas o básico, mas fundamental na educação de um 
país que se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é 
profissão, é uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, 
a realidade, o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, a arte 
representa o melhor do trabalho do ser humano. (BARBOSA, 1995, 
p. 61). 

 

Arte é cognição, o ensino realizado através da arte utiliza-se de todos os 

processos envolvidos na cognição. A arte desenvolve a capacidade cognitiva da 

criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor aluno em outras 

disciplinas. 

 

Arte é em seu significado mais geral, todo conjunto de regras 
capazes de dirigir uma atividade humana qualquer. Era nesse 
sentido que Platão falava da arte, por isso, não estabeleceu distinção 
entre arte e ciência, arte, para Platão, é a arte do raciocínio, como a 
própria filosofia no seu grau mais alto, isto é, a dialética, arte é a 
poesia, embora lhe seja indispensável à inspiração delirante. 
(ABBAGNANO, 1999, p. 81) 

 

A presença da arte no dia-dia da criança, ao rabiscar, pintar, desenhar, cantar 

e até ao movimentar seu corpo, a criança está utilizando arte pra expressar o que 

aprendeu. 

Na grande maioria das escolas o desenho tem sido utilizado, mas a arte não 

se resume somente a isso. Arte é poesia, música, dança desenvolvimento de 

habilidades, ampliação da capacidade de criar e produzir, enfim arte é uma 

experiência individual e única. 

 

Arte é um fazer em que se utiliza uma gama muito variada de 
materiais, como a pedra, o corpo, a voz na criação de obras 
relativamente duradouras, como as catedrais, ou breves como os 
movimentos de dança, dando forma a multiplicidade de experiências 
e valores humanos, ampliando nossa consciência de nós mesmos, 
do outro e do mundo. (CAMARGO, 1971, p.11) 

 

É fundamental utilizar de diversas estratégias pra realizar aulas de arte, para 

que assim os alunos assimilem melhor os conteúdos aplicados. Com a variedade de 

materiais o professor poderá elaborar aulas mais atraentes e consequentemente 

terá maior êxito na assimilação de conteúdos no decorrer de suas aulas. 

Segundo Barbosa (2003), o papel da arte muitos vezes é prejudicado pela 

maneira como o professor e o aluno veem a arte e seu papel. O professor deve 



 

 

adquirir conhecimento para que possa passar com toda segurança com toda 

segurança o significado da arte e sua integração com a educação. A arte 

desempenha um papel fundamental que é preparar para os novos modos de 

percepção introduzidos pela tecnologia. 

A contribuição da arte no desenvolvimento da criança é imensa, pois é na 

inteiração com seu meio que se inicia a aprendizagem. A iniciação da arte dá-se 

quando os sentidos da criança estabelecem o primeiro contato com o ambiente, 

reagindo com as experiências sensoriais como: tocar, cheirar, ver, manipular, 

saborear, escutar, ou seja, qualquer método de percepção com o meio pode reagir 

contra ele tornando-se a base essencial para a produção de formas artísticas. 

A arte propicia a criança o desenvolvimento de sua percepção e imaginação; 

desenvolve sua capacidade crítica e contribui pra que ocorra estímulo, criando 

mundos possíveis, novas possibilidades de ser e sentir-se. A arte nos leva a 

conhecer aquilo que muitas vezes não se tem oportunidade de experimentar na vida, 

sendo elas: experiência em cinemas, teatros e outros. 

 

 2. APRENDENDO E ENSINANDO ARTE 

 

Ser professor de arte é atuar em sala de aula como um educador convicto do 

que é educar, que procure desenvolver atividades com conteúdo que envolva parte 

da realidade dos alunos, e sobre tudo que visam atingir os objetivos dos mesmos. O 

educador deve ter conhecimento de leituras passíveis de seus alunos, para 

compreender as suas releituras e avaliar suas propostas em arte. 

Para Barbosa (2003), o professor de artes precisa sempre estar se 

atualizando. Afirma ainda que o professor que se atualiza é considerado capaz, pois 

aquele que não busca algo novo será apenas um repetidor de formas e apostilas. 

Vemos então que necessidade de estar informado, para estar firme do assunto que 

est desenvolve, e maior facilidade dentro de sala de aula. 

Portanto, o educador de arte é considerado um dos responsáveis pela 

transformação de alunos e da melhoria de suas sensibilidades e saberes prático e 

teórico em arte. O educador também exerce o trabalho de intermediar os 

conhecimentos existentes e oferece condições para novos estudos. 



 

 

Constantemente a criança passa por um processo de assimilação de tudo que 

está a sua volta, cabendo ao professor de arte lidando com situações, auxiliando no 

desenvolvimento de todas as assimilações obtidas pelos alunos. 

 

2.1 Ensinar com conteúdo e expressão 

 

Barbosa (2008) diz que as ideias a respeito da arte como objetivo da auto 

expressão pura podem ser constituídas historicamente.  

 

O ideal de manter a imaginação de uma criança no estado de pureza 
e liberdade absoluta é, de início, impossível. A mera tentativa de tal 
propósito e uma evidencia da falsa psicologia que tem influenciado 
muitos textos sobre o ensino da arte: a antiga crença de que algum 
‘eu’ dentro da criança está emergindo em busca de expressão e 
liberação e que as forças externas tendem a reprimi-lo e domina-lo. 
(MUNRO apud BARBOSA, 1929, p.134). 

Havia muitas contradições entre a auto expressão individual e pessoal, onde 

afirmava-se que a expressão saudável poderia ser exemplificada por formas 

especificas e predeterminadas. Podemos dizer que o ensino de arte incentivado pelo 

cultivo da uto expressão são características associadas em crianças, mesmo que ela 

realmente tenha servido para ocultar o conteúdo social da expressão.  

Obviamente, os arte-educadores estão atentos ao relacionar arte e classe 

social. Pois o incentivo à cultura popular deve partir da arte de todas as camadas 

sociais. De forma semelhante, os tipos de arte que os professores defendem e 

apoiam, refletiram nas suas próprias posições, porque toda expressão artística tem 

conteúdo explicito e implícito. Vemos então que as questões dos professores de arte 

são os conteúdos a serem ensinados, quais historias devem ser reveladas e quais 

interesses culturais e sociais devem ser promovidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo de desenvolvimento deste trabalho percebe-se o papel da arte 

como indispensável na formação da educação de alunos de todas as classes sócias, 

para a qual a arte representa as experiências individuais. O uso da arte pelo aluno 

como meio de expressar seus valores, desejos, medos e descobertas. 



 

 

Assim sendo, a arte desenvolve a sensibilidade, a percepção, a criatividade e 

a imaginação tanto ao desenhar, quanto ao entendimento diante de uma obra de 

arte, sendo então capaz de elaborar diversas concepções, entendendo o que 

realmente é a obra. 

Para que o professor venha realizar um trabalho em sala de aula, acredita-se 

que seja fundamental que tenha convicção da importância da arte no 

desenvolvimento das crianças, tendo firmeza em ministrar suas aulas. Cabe ao 

professor revisar sua prática em sala de aula, fazer uma auto reflexão de como vem 

sendo trabalhado as artes com seus alunos e assumir suas responsabilidades como 

professor para que consiga realmente transformar as aulas monótonas em aulas 

atrativas, despertando assim o desejo de aprender. 

A arte está presente em nossas vidas desde o início da humanidade, dessa 

forma acredita- se que o ensino das artes precisa ser revisto e ampliado, existindo 

uma conscientização da necessidade da arte como parte fundamental da educação, 

para que o trabalho educacional seja melhor desenvolvido em sala de aula levando 

os alunos a perceberem esta necessidade. 
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